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دلب أﻟضﻡ ادلششع أﻥ رﻜﻮﻥ اﻟﻮصبئك ادلزؼﻠمخ
ثبﻟششﻛخ رزؼﻤﻦ ﻣﻦ ثني ثﻴبﻧبصبب سأط ﻣبﻝ اﻟششﻛخ  ٬فبﻥ
زﻟﻚ ﻳئﻛذ ﻤﻜاﻧخ ﻫزا األخري ﻭأعلﻴزﻪ اﻟمظﻮﻯ  ٬فﻬﻮ ﻳؼذ
ﻣشآح رؼﻜظ ﻭػؼﻴخ اﻟششﻜخ ﻭﻴﻤﮑﻥ اػزﻤبدﻫب يف ﻛضري ﻣﻦ
األؽﻴبﻥ ﻟﻠﻮلﻮف ػﻠﻰ ﻣﻜبﻧزﻬب

ﻭﻟؼﻠﻪ ﻟﻫزا صلذ أﻥ

اإلػالﻥ ػﻦ اﻟظفمبد اﻟؼﻤﻮﻣﻴخ ﻳشرتؽ يف اﻟغبﻟت سأمسبﻝ
ﻣؼني ثبﻟﻨغجخ ﻟﻠششﻛاذ ادلششؾخ إلصلبص زﻟﻚ اﻟظفمبد
ﻭﻧظشا ﻟزﻟﻚ ﻧزغبءﻝ ﻫﻞ اﻟضﻳبدح يف سأط ﻣبﻝ اﻟششﻛخ
ﻳشرجؾ ثزؾمﻴك زﻟﻚ األغشاع فمؾ دﻭﻥ غريﻫب ؟
لجﻞ أﻥ صلﻴت ػﻠﻰ ﻫزا اﻟزغبإﻝ ثبإلغلبة أﻭ اﻟﻨفﻲ
ﻧمف أﻭال ػﻦ ادلمظﻮد ثبﻟضﻳبدح يف سأط ادلبﻝ.
اﻥ ػﻤﻠﻴخ اﻟضﻳبدح يف سأط ﻣبﻝ ششﻛخ ادلغبعلخ ﻣب ﻫﻮ
اال رظشف لبﻧﻮﻧﻲ ﻳزﻢ دبﻮعجﻪ رؼذﻳﻞ ػمذ اﻟششﻛخ
ثضﻳبدح سأط ﻣبذلب أصﻨبء ؽﻴبح اﻟششﻛخ ﻭزﻟﻚ ﻭفمب
ﻟألعبﻟﻴت ﻭ اإلعشاءاد اﻟيت ػلذدﻫب اﻟمبﻧﻮﻥ.1
ﻫﮑزا شبضﻞ اﻟضﻳبدح يف سأط ادلبﻝ اعزضﻤبسا اػبفﻴب
يف اﻟششﻛخ زاصبب

 ٬ﻭلذ ؽظﻴذ ﻫزﻩ ادلئعغخ ثزﻨظﻴﻢ

رششﻳؼﻲ يف اؿبس لبﻧﻮﻥ 17/95

ادلزؼﻠمخ ثششﻛخ ادلغبعلخ

يف اﻟجبة األﻭﻝ ﻣﻦ اﻟمغﻢ اﻟغبثغ ادلﻨظت ؽﻮﻝ رغﻴري سأط
ﻣبﻝ اﻟششﻛخ ﻭزﻟﻚ ﻣﻦ ادلبدح  182اىل .201

ً 1غن دٌا رؤوف ًٌٍص-الٌظام الماًىًً للسٌادة فً رأش هال ﺷرﻛت الوطاهوت دراضت همارًت-الغبعت األولى  2002ص .43
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ثبإلػبفخ اىل ﻣﻮاد أخشﻯ ﻣزﻨبصشح عﻮاء اﻟيت
-290-283

رﻨبﻭﻟذ ادلﻮػﻮع ﻣﻦ لشﻳت أﻭ ثؼﻴذ ﻛادلﻮاد

 328دﻭﻥ أﻥ ﻧغفﻞ اإلؿبس اﻟضعشﻱ دلﻮػﻮع اﻟضﻳبدح يف
سأط ﻣبﻝ ششﻛخ ادلغبعلخ اﻟزﻱ رﻨبﻭﻟزﻪ
ﻫﻮ اﻵخش ادلﻮاد ﻣﻦ

 395اىل

 399ﻣﻦ اﻟمبﻧﻮﻥ ادلﻨؼﻢ

ﻟششﻛخ ادلغبعلخ.

ﻭﻟؼﻞ اﻟزﻨظﻴﻢ اﻟزششﻳؼﻲ ﻟﻠضﻳبدح يف سأط ﻣبﻝ ششﻛخ
ادلغبعلخ عﻮاء يف اؿبسﻩ ادلﻮػﻮػﻲ أﻭاإلعشائﻲ

أﻭ اؿبسﻩ

اﻟضعشﻱ ﻳجني األعلﻴخ اﻟربﻯ اﻟيت ػلغ ذبب ﻫزا ادلﻮػﻮع  ٬ﻛﻤا
رربص أعلﻴزﻪ اﻟﻛثشﻯ
يف األﻫذاف اﻟيت رﻛﻭﻥ ﻣﻨشﻮدح ﻣﻦ ﻭساء زﻟﻚ
اﻟضﻳبدح ٬از لذ صبذف اﻟضﻳبدح اىل رؼضﻳض ضلخ اﻟغري
ثبﻟششﻛخ ػﻠﻤب أﻥ سأط ﻣبﻝ اﻟششﻛخ ﻫﻮ ػﻤبﻥ ػبﻡ
ﻟﻠذائﻨني.
ﻧؼﻮد اىل اﻟغئاﻝ ادلـشﻭػ عبثمب ﻭﻧمﻮﻝ خبظﻮطﻪ  ٬اﻥ
ششﻛخ ادلغبعلخ ﻛغريﻫب ﻣﻦ اﻟششﻛاد فﻪ لذ رؼﻤذ اىل
زﻛﻳﻴف لذساصبب ادلبﻟﻴخ ﻣغ ﻣب رؼﻴشﻪ ﻣﻦ أﻭػبع عذﻳذح
عﻮاء رؼﻠك األﻣش ثؤﻭػبع داخﻠﻴخ سبض اﻟششﻛخ ﻧفغﻬب أﻭ
أﻭػبع خبسعﻴخ رشرجؾ ثبدلﻨظﻮﻣخ االلزظبدﻳخ
ﻭاالعزﻤبػﻴخ ﻟﻠﻤغزﻤغ  ٬ﻭﻫﻲ أﻭػبع ربؼﻞ اﻟششﻛخ أﻣبﻡ
خﻴبس سفغ سأمسبذلب .ﻫﮑزا رﻛﻭﻥ ششﻛخ ادلغبعلخ يف ﻭػؼﻴخ
رذفؼﻬب يف اﻟضﻳبدح يف سأمسبذلب اﻣب ثفؼﻞ رﻮعغ ﻧشبؽ
اﻟششﻛخ أﻭ ثفؼﻞ عذاد دﻳﻮﻥ اﻟششﻛخ ﻭﻛزﻟﻚ ربﻨت اﻵصبس
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ادلرترجخ ػﻦ اﻟزؼخﻢ

2

ػﻨذﻣب ﻴﻛﻭﻥ ﻫﻨبﻚ اطلفبع يف

اﻟمﻮح اﻟششائﻴخ ﻟﻠؼﻤﻠخ .فﻬﻲ ﻛذلب أعجبة لذ رﮑﻭﻥ ﻣﻦ
ﻭساء اﻟضﻳبدح يف سأط ﻣبﻝ ششﻛخ ادلغبعلخ ثبإلػبفخ ػﻠﻰ
أعجبة أخشﻯ (ال ﻳزغغ ادلمبﻡ ﻟﻠﻮلﻮف ػﻠﻴﻬب مجﻠخ ﻭال
رفظﻴال).
ﻭﻛﻤا عجك ﻭ لﻠﻨب ثؤﻥ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ اﻟششﻛخ
ﻫﻮ رظشف لبﻧﻮﻧﻲ

 ٬فﻤب ﻫﻲ ازﻥ اﻟـجﻴؼخ اﻟمبﻧﻮﻧﻴخ

ﻟﻫزا
اﻟزظشف ؟ ازا ﻛاﻦ ﻫزا اﻟزغبإﻝ ﻴشﻛﻝ ﻟﻮؽذﻩ ﻧمـخ
عﻮﻫشﻳخ لذ رغزغشق حبزب ﻟﻮؽذﻫب  ٬فبﻧﻨب عﻨشﻛص احلذﻳش
فﻴﻪ ﻭﻧمﻮﻝ ﻣجبششح دﻭﻥ اﻟذخﻮﻝ يف سلزﻠف اﻟزفبطﻴﻞ اﻟيت
ﻳـشؽﻬب.
اﻥ اﻟـجﻴؼخ اﻟمبﻧﻮﻧﻴخ دلئعغخ اﻟضﻳبدح يف سأط
ادلبﻝ  ٬سبزﻠف ثغجت اﻟـشﻳمخ ادلؼزﻤذح يف اﻟضﻳبدح  ٬فبرا
رؼﻠك األﻣش ثبﻟضﻳبدح ػﻦ ؿشﻳك اطذاس أعﻬﻢ عذﻳذح فبﻥ
األﻣش ﻫﻮ ػجبسح ػﻦ ػمذ أؿشافﻪ ﻫﻢ اﻟﻤﻛرزجﻮﻥ ﻭ
اﻟششﻛخ شلضﻠخ دبغﻠظ اإلداسح.3
ﻭضلﻦ ﻧشﻯ أﻧﻪ ﻴﻤﻛﻥ أﻥ رزﻤزغ ثﻨفظ اﻟزﻛﻴﻴف ؿشق
أخشﻯ ﻟﻠضﻳبدح يف سأط ادلبﻝ ﻛرؽﻮﻳﻞ دﻳﻮﻥ اﻟششﻛخ

اىل

أعﻬﻢ.
أﻣب ازا شبذ اﻟضﻳبدح ػﻦ ؿشﻳك ػﻢ االؽزﻴبؿﻲ اىل
اﻟشأمسبﻝ أﻭ ػﻦ ؿشﻳك صﻳبدح اﻟمﻴﻤخ االمسﻴخ ﻟألعﻬﻢ

٬

2

الخضخن هى فمذاى الٌمىد لغالخها الشرائٍت
عباش هرزوق فلٍخ العبٍذي " االﻛخخاب فً رأضوال ﺷرﻛت الوطاهوت دراضت لاًىًٍت وعولٍت" دار الثمافت للٌشر و الخىزٌع
3
األردى  1998ص 139
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فبﻥ زﻟﻚ ال ﻳؼذﻭ أﻥ ﻴﮑﻭﻥ رلشد رظشف لبﻧﻮﻧﻲ ﻳزﻢ
ثبإلسادح ادلﻨفشدح ﻟﻠششﻛخ.
ﻟﮑﻦ اؽزﻴبط ششﻛخ ادلغبعلخ اىل أﻣﻮاﻝ عذﻳذح ﻟزﻮعﻴغ
ﻧشبؿﻬب أﻭ ﻟزغﻨت طؼﻮثبد ﻣبﻟﻴخ رؼرتػﻬب

4

فبﻧﻪ غلؼﻞ

اﻟششﻛخ أﻣبﻡ ﻭعﻴﻠزني أعبعﻴزني ﻟزﻟﻚ ׃ اﻣب اﻟضﻳبدح يف
سأمسبﻝ ﻭ اﻣب اطذاس عﻨذاد اﻟمشع.
فﻤب ﻫﻮ اﻟفشق ثني ادلئعغزني ؟ أال رؼزرب عﻨذاد
اﻟمشع اﻟيت رـشؽﻬب اﻟششﻛخ ﻟالﻛرراة اﻟؼبﻡ لظذ احلظﻮﻝ
ػﻠﻰ أﻣﻮاﻝ دبضبثخ صﻳبدح يف سأمسبﻝ ؟
اﻥ جلﻮء ششﻛخ ادلغبعلخ اىل اطذاس عﻨذاد اﻟمشع؛
طؾﻴؼ أﻧﻪ ﻣب ﻫﻮ اال ﻭعﻴﻠخ ﻟﻠؾظﻮﻝ ػﻠﻰ أﻣﻮاﻝ عذﻳذح
ﻭﻟؼﻠﻬب اﻟﻨمـخ اﻟﻮؽﻴذح اﻟيت رشجﻪ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ
اﻟششﻛخ حلذ ثؼﻴذ اال أهنب سبزﻠف ػﻦ ﻫزﻪ األخريح يف ﻛضري
ﻣﻦ اﻟﻨمؾ ׃

أﻭذلب

׃

أﻥ ؿشػ عﻨذاد لشع ﻟالﻛرراة اﻟؼبﻡ ؼلﻮﻝ

ﻟﻠششﻛخ احلظﻮﻝ ػﻠﻰ أﻣﻮاﻝ ػﻦ ؿشﻳك االلرتاع ﻟﻴظ اال

٬

ﻭثبﻟزبيل فﻬﻲ رذخﻞ يف ػاللخ ﻣذﻳﻮﻧﻴخ ﻣغ ﻣبﻟﻚ اﻟغﻨذ
أﻭ اﻟﻤﻛررة فﻴﻪ.

صبﻧﻴب ׃ ال ﻳؼذ ﻣمشع اﻟششﻛخ ﻣغبعلب ﻭثبﻟزبيل فﻬﻮ
الﻳزﻤزغ حبمﻮق ادلغبعلني  ٬فؼال ػﻦ زﻟﻚ فبﻥ اطذاس عﻨذاد
اﻟمشع رضمﻞ اﻟزﻤخ ادلبﻟﻴخ ﻟﻠششﻛخ ثبﻟزضاﻣبد عذﻳذح
يف ؽني أﻥ سفغ سأمسبﻝ اﻟششﻛخ

ؽلﻨؼ اﻟزﻤخ ادلبﻟﻴخ

فؤاد هعالل -ﺷرح الماًىى الخجاري الوغربً -الغبعت الثاًٍت هغبعت الٌجاح الجذٌذة 2001 -ص 349
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 ٬ﻛﻤا أﻥ ششﻭؽ اطذاس عﻨذاد اﻟمشع

ذلزﻪ األخريح لﻮح

ﻭاعشاءارﻪ سبزﻠف ثذﻭسﻫب ػﻦ ششﻭؽ ﻭاعشاءاد اﻟضﻳبدح
يف اﻟشأمسبﻝ.
ازﻦ فﻤب ﻫﻲ ششﻭؽ ﻭاعشاءاد اﻟضﻳبدح يف اﻟشأمسبﻝ؟
ﻭﻣب ﻫﻮ اإلؿبس اﻟزﻱ رزخزﻩ اﻟضﻳبدح يف اﻟشأمسبﻝ ؟
٬

ﻭﻟؼﻞ ﻫزﻪ اﻟزغبإالد ﻣب ﻫﻲ اال اشﻛاالد ػبﻣخ

ﻭﻧظشا ألﻥ ثؼغ اﻟششﻭؽ ﻭاإلعشاءاد لذ سبزﻠف حبغت اإلؿبس
اﻟزﻱ ﻳزﻢ اخزﻴبسﻩ ﻟزﻤشﻳش اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ

 ٬فبﻥ

ﻣؼبجلخ ادلﻮػﻮع عززﻢ ﻭفك ﻣمبسثخ ؾلﻮﻟﻴخ رؼزﻤذ اﻟﻮلﻮف
ػﻠﻰ سلزﻠف األعبﻟﻴت اﻟيت ﻴﻤﻛﻦ اػزﻤبدﻫب ﻟﻠضﻳبدح يف
اﻟشأمسبﻝ ﻣغ ﻣب رزﻤﻴض ثﻪ ﻣﻦ خظﻮطﻴبد ﻭﻣب رـشؽﻪ ﻣﻦ
اشﻛاالد خبطخ ٬ﻛﻝ زﻟﻚ ػﻠﻰ اﻟشﻛﻝ اﻟزبيل ׃
احملﻮس األﻭﻝ ׃ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ ششﻛخ ادلغبعلخ حبظض

عذﻳذح.
اﻟﻨمـخ األﻭىل

׃ رمذمي احلظض اﻟﻨمذﻳخ ﻟﻠضﻳبدح يف

اﻟشأمسبﻝ.
رمذمي احلظض اﻟؼﻴﻨﻴخ ﻟﻠضﻳبدح يف

اﻟﻨمـخ اﻟضبﻧﻴخ ׃
اﻟشأمسبﻝ.

احملﻮس اﻟضبﻧﻲ ׃ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ ششﻛخ ادلغبعلخ ثذﻭﻥ
ؽظض عذﻳذح.
اﻟﻨمـخ األﻭىل ׃ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ ػﻦ ؿشﻳك ادلمبطخ.
اﻟﻨمـخ اﻟضبﻧﻴخ

׃

اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ ػﻦ ؿشﻳك

اإلدﻣبط االؽزﻴبؿﻲ.
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احملﻮس األﻭﻝ ׃ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ ششﻛخ
ادلغبعلخ حبظض عذﻳذح.
ازا ﻣب سعؼﻨب اىل ﻣمزؼﻴبد لبﻧﻮﻥ ششﻛاد ادلغبعلخ
 17/95صلذ أﻥ اﻟضﻳبدح يف اﻟشأمسبﻝ حبظض عذﻳذح رزﻢ
دبﻮعت رمذمي ؽظض ﻧمذﻳخ أﻭ ػﻴﻨﻴخ

 ٬ﻭﻳذخﻞ يف اؿبس

اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ دبﻮعت احلظض اﻟﻨمذﻳخ اﻟشفغ ﻣﻦ
اﻟمﻴﻤخ االمسﻴخ ﻟألعﻬﻢ.

اﻟﻨمـخ األﻭىل ׃ رمذمي احلظض اﻟﻨمذﻳخ ﻟﻠضﻳبدح يف
اﻟشأمسبﻝ
رؼزرب احلظض اﻟﻨمذﻳخ ﻟﻠغﻬﻢ اﻟزﻱ ﻴﻛررة ثﻪ
ادلغبعلﻮﻥ ﻭرذفغ لﻴﻤزﻪ ﻧمذا

5

أﻭ ﻛﻤا ﻳشﻯ ثؼغ اﻟفمﻪ

اﻟزﻱ
ﻳؼزربﻩ الزﻨبء األﻧظجخ أﻭ األعﻬﻢ اﻟيت رظذسﻫب
اﻟششﻛخ ﻧظري اﻟﻨمﻮد اال6.

6

ﻫﻛزا ﻴشﻛﻝ رمذمي احلظض اﻟﻨمذﻳخ اؽذﻯ األشﻛاﻝ
ادلؼزﻤذح يف سفغ سأمسبﻝ اﻟششﻛخ

 ٬از رغبػذ ﻫزﻪ

اﻟـشﻳمخ يف رﻮعﻴغ دائشح ادلغبعلني ازا ﻣب ﻛاﻧذ اﻟششﻛخ
ﻣغغﻠخ ثجﻮسطخ اﻟمﻴﻢ؛ دلب رغزفﻴذ رﻟﻚ اﻟزمﻨﻴخ ﻣﻦ
اػفبءاد عجبئﻴخ (عﻨزؾذس ػﻨﻬب يف ؽﻴﻨﻬب).
5

ًغن دٌا رؤوف ًٌٍص –هرجع ضابك -ص 34
أدوذ ﺷﻛري الطباعً -الىضٍظ فً الﺷرﻛاث و الوجوىعاث ﺬاث الٌفع االلخصادي -الجسء األول هغبعت الوعارف الجذٌذة
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ﻭﻳزؼني ﻟﻠضﻳبدح يف اﻟشأمسبﻝ ذبزﻪ اﻟـشﻳمخ أﻥ رﻛﻭﻥ
7

ﻭﻫزﻪ اﻟمبػذح

ﻣفشﻭػخ زبش ؿبئﻠخ ثـالﻥ ػﻤﻠﻴخ اإلطذاس

 ٬ﻭػمﻮثخ

مجﻴغ األعﻬﻢ اﻟمذؽلخ زلشسح ثبﻟﻛاﻤﻝ

صعشﻳخ يف ؽك أػؼبء أعﻬضح اإلداسح أﻭ اﻟزذاثري أﻭ
رغﻴري اﻟششﻛخ.8

ﻛﻤا رﻛﻭﻥ اﻟششﻛخ اﻟيت ال رذػﻮ اجلﻤﻬﻮس ﻟالﻛززبة
ﻭاﻟيت رشﻳذ أﻥ رمﻮﻡ لجﻞ اﻧظشاﻡ عﻨزني ﻣﻦ رؤعﻴغﻬب
ثضﻳبدح يف سأمسبذلب ﻣغ دػﻮح اجلﻤﻬﻮس ﻟالﻛززبة ﻣﻠضﻣخ
ثزؾمﻴك أطﻮذلب ﻭخظﻮﻣﻬب ﻭاالﻣزﻴبصاد اخلبطخ اﻥ ﻭعذد.
ﻭدلب ﻛاﻧذ اﻟغبﻳخ ﻣﻦ صﻳبدح يف سأمسبﻝ اﻟششﻛخ
دبمزؼﻰ ؽظض ﻧمذﻳخ ﻫﻲ رﻮفري عﻴﻮﻟخ ﻧمذﻳخ ﻟﻠششﻛخ
لظذ ﻣﻮاعﻬخ اؽزﻴبعبصبب فبﻧﻪ ﻳزؼني ﻣﻦ ﻧبؽﻴخ أخشﻯ أﻥ
ﻳزﻢ رغذﻳذ اﻟمﻴﻤخ اﻟﻛاﻤﻟخ ﻟألعﻬﻢ اﻟﻤﻛررة ذبب ػﻨذ
االﻛززبة ؛ ﻭﻳؼﻮد اخزظبص أﻣش اطذاس لشاس
يف سأمسبﻝ

اﻟششﻛخ

اﻟضﻳبدح

ﻟﻠغﻤؼﻴخ اﻟؼبﻣخ غري اﻟؼبدﻳخ

ﻟﻠﻤغبعلني ثﻨبءا ػﻠﻰ رمشﻳش رلﻠظ اإلداسح أﻭ رلﻠظ
اإلداسح اجلﻤبػﻴخ  ٬ﻭﻳؼزرب أﻱ ثﻨذ يف اﻟﻨظبﻡ اﻟذاخﻠﻲ
ﻟﻠششﻛخ ﻭاﻟزﻱ ﻳؼـﻲ احلك يف اسببر لشاس اﻟضﻳبدح يف
اﻟشأمسبﻝ جملﻠظ اإلداسح ﻛؤﻥ مل ﻴﻛﻥ.
ﻟﻛﻥ ﻫزا األﻣش ال ؽلﻨغ اجلﻤؼﻴخ اﻟؼبﻣخ ﻣﻦ أﻥ رفﻮع
جملﻠظ اإلداسح أﻭاإلداسح اجلﻤبػﻴخ اﻟمﻴبﻡ ثبإلعشاءاد
اﻟؼشﻭسﻳخ ﻟؼﻤﻠﻴخ سفغ سأمسبﻝ اﻟششﻛخ.

الوادة  187هي لاًىى ﺷرﻛت الوطاهوت.
الوادة  395هي لاًىى ﺷرﻛت الوطاهوت.
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ﻭربذس اإلشبسح اىل أﻥ اسببر لشاس اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ
ػﻠﻰ ﻣغزﻮﻯ اﻟزششﻳغ اﻟفشﻧغﻲ ﻳزﻢ ثؤغﻠجﻴخ اﻟضﻠضني
 ٬ 3/2ﻫزا اﻟﻨظبة ػﻠﻰ ؽذ لﻮﻝ ثؼغ اﻟفمﻪ ﻴﻤﻛﻥ أﻥ
رؼشلﻠﻪ األلﻠﻴخ ادلﻮلفخ

9

.

اﻥ زبشﻳش احلظض اﻟﻨمذﻳخ ﻳزﻢ ثﻨفظ اﻟمﻮاػذ
ادلـجمخ ػﻨذ رؤعﻴظ اﻟششﻛخ

 ٬األﻣش اﻟزﻱ عؼﻞ ثؼغ

اﻟششاػ ﻳؼزربﻭﻥ أﻥ األﻣش ﻫﻮ دبضبثخ رؤعﻴظ عضئﻲ
ﻟﻠششﻛخ

10

٬

أﻣب ػﻠﻰ ﻣغزﻮﻯ اشﻬبس ػﻤﻠﻴخ اﻟضﻳبدح

فبﻥ األﻣش ؼلزﻠف حبغت ﻣب ازا ﻛاﻧذ اﻟششﻛخ رذػﻮ
اجلﻤﻬﻮس اىل االﻛززبة أﻡ ال .ففﻲ احلبﻟخ األﻭىل ﻳزؼني ﻧشش
اخلرب ادلزؼﻠك ثبطذاس أعﻬﻢ عذﻳذح يف اجلشﻳذح اﻟشمسﻴخ؛
ﻭعشﻳذح سلﻮﻝ ذلب ﻧشش اإلػالﻧبد اﻟمبﻧﻮﻧﻴخ

 ٬ػﻠﻰ أﻥ

ﻳشفك ثﻴبﻥ اﻟﻨششثآخشاﻟمﻮائﻢ اﻟرتﻛﻴثﻴخ ﻟﻠششﻛخ
ﻣظبدق ػﻠﻴﻬب اال أﻧﻪ ﻳزﻢ االعزغﻨبء ػﻠﻰ اإلػالﻥ ازا
ﻣب رؼﻠك األﻣش ثؤعﻬﻢ امسﻴخ حبﻴش ﻳزﻢ اخجبس ادلغبعلني
دبﻮعت سعبﻟخ ﻣؼﻤﻮﻧخ ﻣغ اشؼبس ثبﻟزﻮطﻞ

داخﻞ أعﻞ 15

ﻳﻮﻡ ػﻠﻰ األلﻞ لجﻞ ربسﻳخ افززبػ االﻛززبة .أﻣب يف
احلبﻟخ اﻟضبﻧﻴخ فبﻥ اإلخجبس ﻳزﻢ ػﻦ ؿشﻳك اػالﻥ ﻳﻨشش
لجﻞ ربسﻳخ االﻛززبة ثغزخ أﻳبﻡ ػﻠﻰ األلﻞ لجﻞ ربسﻳخ
افززبػ االﻛززبة يف عشﻳذح سلﻮﻝ ذلب ﻧشش اإلػالﻧبد
اﻟمبﻧﻮﻧﻴخ.
ﻭربذس اإلشبسح اىل أﻥ ﻣمزؼﻴبد ادلبدح
لبﻧﻮﻥ 95.17

 196ﻣﻦ

مل رشرت أﻱ عضاء ػﻦ ػﻤﻠﻴخ اطذاس أعﻬﻢ

Philippe merle « droit commercial » 9 EDIT Dalloz 2003.
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عذﻳذح  ٬ازا ﻣب مت اإلخالﻝ ثشﻛﻟﻴبد اإلشﻬبس ادلزـﻠجخ.
ﻳزﻤزغ ادلغبعلﻮﻥ ؿجمب ﻟﻠﻤبدح

 189ﻣﻦ ؽك

أفؼﻠﻴخ

اﻛرراة يف األعﻬﻢ اﻟﻨمذﻳخ اجلذﻳذح ثظﻮسح ﻣزﻨبعجخ ﻣغ
ػذد األعﻬﻢ اﻟيت ﻴﻤﻟﻛﻭهنب

 ٬ﻭﻳؼذ ﻫزا احلك لبثال

ﻟﻠزذاﻭﻝ ﻭاﻟزفﻮﻳذ ﻭﻴﻤﻛﻥ ﻟﻠﻤغبعلني اﻟزﻨبصﻝ ػﻦ ؽمﻬﻢ
ثظفخ فشدﻳخ.
ﻭػلك ؿجمب ﻟﻠﻤبدح

 192ﻟﻠغﻤؼﻴخ اﻟيت رمشس

اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ  ٬أﻭ رؤرﻥ ذبب أﻥ رﻠغﻲ ؽك أفؼﻠﻴخ
االﻛززبة
ثبﻟﻨغجخ جملﻤﻮع اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ .أﻭ ثبﻟﻨغجخ
جلضء أﻭ ػذح أعضاء ﻣﻦ ﻫزﻩ اﻟضﻳبدح.
ﻭ زﻟﻚ ثﻨبءا ػﻠﻰ رمشﻳش رلﻠظ اإلداسح ﻭ رلﻠظ
اإلداسح اجلﻤبػﻴخ ﻭرمشﻳش ﻣشالت أﻭ ﻣشاليب احلغبثبد

٬

ﻭغلت أﻥ رجني اﻟزمبسﻳش األﻧفخ اﻟزﻛش أعجبة الرتاػ
اﻟغبء احلك ادلزﻛﻮس.
ﻴﻤﻛﻥ ؿجمب ﻟﻠﻤبدح

 193ﻟﻠغﻤؼﻴخ اﻟؼبﻣخ اﻟيت رمشس

اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ أﻥ رﻠغﻲ ؽك أفؼﻠﻴخ االﻛززبة
ﻟفبئذح
شخض أﻭ ػذح أشخبص.
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ﻭﻟإلشبسح فبﻟمبﻧﻮﻥ اﻟفشﻧغﻲ ثﻨض ػﻠﻰ شبزﻴغ ششﻛاد
أخشﻯ حبك أفؼﻠﻴخ االﻛززبة ادا ﻛاﻧذ األﻧظﻤخ اﻟذاخﻠﻴخ
ﻟﻠششﻛخ رﻨض ػﻠﻰ زﻟﻚ.11
ﻟﻛﻥ اﻟزغبإﻝ اﻟزﻱ ﻳـشػ ﻧفغﻪ ﻣب اﻟغبﻳخ ﻣﻦ
رمشﻳش ؽك األفؼﻠﻴخ ؟
ﻟمذ مت رمشﻳش ؽك األفؼﻠﻴخ ػﻠﻰ ﻣغزﻮﻯ لبﻧﻮﻥ
 17/95ﻟﻠﻤغبعلني اﻟمذاﻣﻰ  ٬لظذ االﻛززبة ثؤعﻬﻢ صﻳبدح
سأمسبﻝ (األعﻬﻢ اجلذﻳذح) محبﻳخ دلظبحلﻬﻢ ٬ؽﻴش أﻥ صﻳبدح يف
سأمسبﻝ ششﻛخ ادلغبعلخ ػﻦ ؿشﻳك اطذاس أعﻬﻢ عذﻳذح ﻳشرت
اطلفبع اﻟمﻴﻤخ احلمﻴمﻴخ ﻟألعﻬﻢ األطﻠﻴخ ﻭاسرفبع لﻴﻤخ
األعﻬﻢ اجلذﻳذح  ٬ﻫﻛزا رؼزرب شلبسعخ ؽك األفؼﻠﻴخ دبضبثخ
اﻛززبة ﻣغﻠك ثني ادلغبعلني ﻛﻣب ﻴزﻫت اىل زﻟﻚ ثؼغ
اﻟششاػ.12
أﻣب ػﻦ ادلبدح اﻟيت ﻴﻛﻭﻥ فﻴﻬب ﻟﻠﻤغبعلني اﻟمذاﻣﻰ
األﻭﻟﻮﻳخ يف االﻛززبة ثؤعﻬﻢ اﻟضﻳبدح فبﻧﻪ ال غلﻮص أﻥ
رمﻞ ػﻦ  20ﻳﻮﻣب (ادلبدح  197ﻣﻦ لبﻧﻮﻥ اﻟششﻛاد) .
ﻭﻣغ زﻟﻚ فبﻥ ادلششع ادلغشثﻲ مل ﻴﻛريف ثبﻟزﻨظﻴض ػﻠﻰ
ؽك األفؼﻠﻴخ فؾغت ػﻤبﻧب حلمﻮق ادلغبعلني اﻟمذاﻣﻰ  ٬ﻭاظلب
ألش ﻛزﻟﻚ ﻣب ﻳظـﻠؼ ػﻠﻴﻪ ثؼالﻭح اإلطذاس اﻟيت رﻤﻛﻥ ﻣﻦ
زبمﻴك رﻮاصﻥ ثني ادلغبعلني اﻟمذاﻣﻰ ﻭ اجلذد ﻭرﻤﻛﻥ ﻛزﻟﻚ
ﻣﻦ رغـﻴخ ﻣظبسﻳف اﻟؼﻤﻠﻴخ .اال أﻥ األخز ثﻫزا ادلمزؼﻰ
ﻭاجلذد ﻭرﻤﻛﻥ ﻛزﻟﻚ ﻣﻦ رغـﻴخ ﻣظبسﻳف اﻟؼﻤﻠﻴخ .اال أﻥ

11
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األخز ثﻫزا ادلمزؼﻰ ﻳؼذ أﻣشا اخزﻴبسﻳب ﻭﻟﻴظ
اﻟضاﻣﻴب

13

ﻭلذ اػزرب ثؼغ اﻟششاػ ثؤﻥ ػالﻭح اإلطذاس ﻫﻲ
دبضبثخ سعﻢ اﻟذخﻮﻝ

14

ﻭﻫزا ادلﻮلف ﻣب ﻫﻮ اال ﻧزﻴغخ

ﻟزؼبسة اﻵساء اﻟزﻱ ػشفزﻪ زبذﻳذ ؿجﻴؼخ ػالﻭح اإلطذاس ٬
ﻫﻲ ﻟﻴغذ سحبب ﻭﻟﻴظ ﻣﻦ ػﻤﻦ االؽزﻴبؿبد

 ٬ألهنب ﻟﻴغذ

ﻧبربخ ػﻦ ﻧشبؿبد اﻟششﻛخ رمرتة ﻣغ اﻟظؾخ ﻭال رزشبثﻪ
ﻣؼﻬب ٬ألهنب ال رؼزرب عضءا ﻣﻦ سأمسبﻝ اﻟششﻛخ .15
ﻭلذ رذخﻞ اﻟمؼبء اﻟفشﻧغﻲ خبظﻮص اﻟزؼبسة احلبطﻞ
فبػزربﻫب ﻣﻠؾك ؽظخ ﻭﻫﻮ ﻣﻮلف ﻟﻠغشفخ اﻟزغبسﻳخ
ثﻤؾﻛﻤخ اﻟﻨمغ اﻟفشﻧغﻴخ .16
ﻭفﻴﻤب ﻳﻠﻲ ﻧﻮسد ﻣضبﻝ ػﻤﻠﻲ ﻳﻮػؼ اﻟغبﻳخ ﻣﻦ ﻣﻨؼ
ػالﻭح اإلطذاس ﻭﻫﻮ ﻳﻨـجك أﻳؼب ػﻠﻰ اﻟغبﻳخ ﻣﻦ زبمﻴك
ؽك األفؼﻠﻴخ.
ﻟﻨفرتع أﻥ سأمسبﻝ اﻟششﻛخ ﻫﻮ  1.000.000دسﻫﻢ ﻭﻫﻮ
ﻣمغﻢ ػﻠﻰ  10.000عﻬﻢ  ٬لﻴﻤخ ﻛﻝ ﻣﻨﻬب

 100دسﻫﻢ ﻭأﻥ

اؽزﻴبؿبد اﻟﻤﻛﻭﻧخ ﻫﻲ ثمﻴﻤخ  500.000دسﻫﻢ.
اﻟمﻴﻤخ اﻟﻨظشﻳخ ﻟﻛﻝ عﻬﻢ لجﻞ ػﻤﻠﻴخ اﻟضﻳبدح ﻫﻲ ׃

500.000 + 1.000.000
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دسﻫﻢ 150

=

10.000
ﻭارا صدﻧب  1.000.000دسﻫﻢ ﻤﻛﻭﻧني ثزﻟﻚ 10.000
لﻴﻤخ ﻛﻝ ﻣﻨﻬب

 100دسﻫﻢ اﻟمﻴﻤخ اﻟﻨظشﻳخ ﻟﻛﻝ عﻬﻢ

ػﻨذ ػﻤﻠﻴخ اﻟضﻳبدح غﻴﻛﻭﻥ ﻫﻮ ׃
دسﻫﻢ + 10.000 ( = 125

) 10.000

׃ ( + 1.000.000

) 1.000.000 + 500.000
ﻭﻫبرﻪ اﻟﻨزﻴغخ غري ﻣمجﻮﻟخ ألﻥ ادلغبعلني اﻟمذاﻣﻰ
عﻴخغشﻭﻥ يف ﻫزﻪ اﻟظشﻭف  25دسﻫﻢ يف ﻛﻝ عﻬﻢ ﻭ ادلغبعلني
اجلذد عريحبﻮﻥ  25دسﻫﻢ فﻮسﻳب.
ثبﻟزبيل فذفغ ػالﻭح اطذاس ثمﻴﻤخ

 50دسﻫﻢ غﻴﻤﻛﻥ

ﻣﻦ خﻠك ادلغبﻭاح ثني ادلغبعلني اﻟمذاﻣﻰ ﻭ اجلذد.
ػﻠﻰ اػزجبس أﻥ اﻟمﻴﻤخ اﻟﻨظشﻳخ ﻟﻠغﻬﻢ ثؼذ
اﻟضﻳبدح غرﻛﻭﻥ ﻫﻲ ׃
( (

× 50

+ )10.000

) 1.000.000 + 500.000 + 1.000.000
دسﻫﻢ = 150
+ 10.000
10.000
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ثفؼﻞ ﻫزﻩ اﻟؼالﻭح فبﻟمﻴﻤخ اﻟﻨظشﻳخ ﻟﻠغﻬﻢ ﻫﻲ ﻧفغﻬب
ثؼذ ﻭلجﻞ اﻟؼﻤﻠﻴخ.

17

ﻭربذس اإلشبسح اىل أﻥ ﻫﻧبﻚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟضﻳبدح اﻟﻨمذﻳخ مل
ﻳزـشق ﻟﻪ ادلششع ادلغشثﻲ ﻫﻮ اﻟضﻳبدح ادلﻮعﻬخ ﻟألعشاء
ﻭاﻟيت أخذ ذبب ادلششع اﻟفشﻧغﻲ ؽﻴش أﻟضﻡ مجﻴغ ششﻛاد
ادلغبعلخ اﻟيت رمشس اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ ثﻮاعـخ ؽظض ﻧمذﻳخ
أﻥ رؼغ ﻣششﻭع لشاس يف اجلﻤؼﻴخ اﻟؼبﻣخ اﻟغري ػبدﻳخ
ﻣزؼﻠك ثزﻤزﻴغ األعشاء ثبدلغبعلخ يف ﻫزﻩ اﻟضﻳبدح  ٬ﻭػلذد
أﻳؼب ﻫزا ادلششﻭع اﻟغمف ﻭاألعﻞ ثبإلػبفخ ػﻠﻰ أﻧﻪ
ػﻨذﻣب ﻳشري اﻟزمشﻳش اﻟغﻨﻮﻱ ﻟﻠزغﻴري ػﻠﻰ أﻥ األعﻬﻢ
ادلﻤﻠﻮﻛخ ﻟألعشاء يف اﻟششﻛخ األﻡ ﻭاﻟفشﻭع شبضﻞ ألﻞ ﻣﻦ
 %3ﻣﻦ اﻟشأمسبﻝ غلت اعزذػبء اجلﻤؼﻴخ اﻟؼبﻣخ غري
اﻟؼبدﻳخ يف أعﻞ زلذد دبشعﻮﻡ ﻟزمشﻳش ﻣششﻭع لشاس
اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ.

18

ثؼذ ﻫزﻩ ادلمبسثخ ادلﻮػﻮػﻴخ ﻭاإلعشائﻴخ ﻟﻠضﻳبدح يف
سأمسبﻝ دبﻮعت احلظض اﻟﻨمذﻳخ ال ثذ ﻣﻦ اﻟﻮلﻮف أﻳؼب ػﻠﻰ
ادلمبسثخ اجلجبئﻴخ ﻟﻫزﻩ اﻟزمﻨﻴخ ؽﻴش سبؼغ اﻟضﻳبدح يف
سأمسبﻝ ػ.ﻡ ثﻮاعـخ احلظض اﻟﻨمذﻳخ
إلػفبءاد ػشﻳجﻴخ  ٬ﻭلذ مت رمشﻳش ﻟﻫزا ادلمزؼﻰ ػﻠﻰ
ﻣغزﻮﻯ لبﻧﻮﻥ اﻟؼشﻳجخ ادلغشثﻲ ﻭﻫﻮ أﻣش اعزمبﻩ ادلششع
ادلغشثﻲ

ﻣﻦ اﻟزششﻳغ اﻟفشﻧغﻲ  ٬ﻫزا األخري ﻧض ػﻠﻰ ؽزف

Philippe Merle – OPCIT – P 665
Béatrice – OPCIT – P 90
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ﻧغجخ  %1اﻟﻮاعجخ األداء

ػﻦ احلظض اﻟﻨمذﻳخ ادلمذﻣخ

يف اؿبس اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ.19
ﻭأخريا ﻧﻮد اإلشبسح اىل أﻥ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ ػﻦ
ؿشﻳك اﻟضﻳبدح يف اﻟمﻴﻤخ االمسﻴخ ﻟألعﻬﻢ ﻳزﻢ دبﻮعت أداء
ادلغبعلني ﻟﻠفشق ثني اﻟمﻴﻤخ االمسﻴخ ﻟﻠغﻬﻢ ػﻨذ اﻟزؤعﻴظ
اﻟيت اﻛررثﻮا فﻴﻬب ﻭاﻟمﻴﻤخ اﻟيت سفؼذ اﻟﻴﻬب األعﻬﻢ
دبﻨبعجخ اﻟضﻳبدح  ٬ﻭﻫﻲ رمﻨﻴخ رضﻳذ ﻣﻦ أػجبء ادلغبعلني
ﻟزﻟﻚ فﻬﻲ ال رزخز ثبألغﻠجﻴخ دبﻮافمخ مجﻴغ ادلغبعلني ﻭرؼذ
أثغؾ ﻭعﻴﻠخ ﻟﻠضﻳبدح يف اﻟشأمسبﻝ.
فبىل أﻱ ﻣذﻯ ﻴﻤﻛﻥ رمذمي أعﻬﻢ ػﻴﻨﻴخ ﻟﻠضﻳبدح يف
سأمسبﻝ ششﻛاد ادلغبعلخ

اﻟﻨمـخ اﻟضبﻧﻴخ ׃

رمذمي احلظض اﻟؼﻴﻨﻴخ

ﻟﻠضﻳبدح يف اﻟشأمسبﻝ.
اﻥ اﻟمﻮاػذ ادلـجمخ ػﻠﻰ زبشﻳش احلظض اﻟؼﻴﻨﻴخ ﻫﻲ
ﻣـبثمخ ﻟﻠمﻮاػذ ادلـجمخ ػﻨذ رؤعﻴظ اﻟششﻛخ

 ٬ﻭال

ﻳزﻮعت يف ﻫزا اﻟظذد أﻥ ﻴﻛﻭﻥ اﻟشأمسبﻝ اﻟمذمي زلشسا
ثبﻟﻛاﻣﻞ.20
ﻭﻟﻫزا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟضﻳبدح أعلﻴخ ػﻤﻠﻴخ ﻟﻠششﻛخ .ار
ثﻫزﻩ اﻟـشﻳمخ ﻟﻠضﻳبدح يف سأمسبذلب ال رجؾش اﻟششﻛخ
ػﻦ اﻟضﻳبدح يف لذسصبب ادلبﻟﻴخ ﻭﻟﻛﻥ رجؾش ػﻦ
ادخبﻝ ﻤﻤرﻟﻛاد ﻛاﻟؼمبس أﻭ ثشاءح االخرتاع أﻭ األطﻞ
اﻟزغبسﻱ.
Sabin Dana – demeret – le capital social – Litec 1989 P 174 – 175.
Béatrice – OPCIT – P 664
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ﻭﻳؼزرب ﻣمذﻡ ﻫزﻩ احلظخ ﻣغبعلب ﻭرـجك ػﻠﻴﻪ لﻮاػذ عذ
شلﻴضح ﻭ خبطخ  ٬ﻭﻛﻤا عجك اﻟزﻨﻮﻳﻪ فبﻥ ﻫزﻩ اﻟؼﻤﻠﻴخ
رشجﻪ ﻣضﻴﻠزﻬب ثبﻟﻨغجخ ﻟﻠؾظض اﻟؼﻴﻨﻴخ ادلمذﻣخ ػﻨذ
رؤعﻴظ اﻟششﻛخ.21

ﻭغلت ﻣشاػبح ػالﻭح احلظخ ػﻨذ اطذاس األعﻬﻢ ﻛﻤا ﻫﻮ
اﻟشؤﻥ ثبﻟﻨغجخ ﻟؼالﻭح اإلطذاس يف احلظخ اﻟﻨمذﻳخ ﻭﻴﻤﻛﻥ
رؼشﻳف ػالﻭح احلظخ ػﻠﻰ أهنب ﻫﻲ ﻣمبثﻞ اﻟؼشس اﻟﻨبرظ
ػﻦ غﻴبة ؽك األفؼﻠﻴخ اﻟزﻱ ﻴﻤﻛﻥ أﻥ ﻳؼبﻧﻲ ﻣﻨﻪ
ادلغبعلﻮﻥ اﻟمذﻣبء ﻭﻫﻲ رغبﻭﻱ اﻟفشق ثني لﻴﻤخ اﻟضﻳبدح
يف سأمسبﻝ ﻭاﻟمﻴﻤخ احلمﻴمﻴخ ﻟﻠؾظخ  ٬ﻭﻫﻲ خبػؼخ ﻟﻨفظ
اﻟﻨظبﻡ ادلزؼﻠك ثؼالﻭح اإلطذاس.22

ﻭيف ادلﻴذاﻥ اﻟؼﻠﻤﻲ ﻭاعزﻨبدا اىل اﻟشﻛﻟﻴاد ادلزـﻠجخ
لبﻧﻮﻧب ﻳزفك ﻣمذﻡ احلظخ ﻭاﻟششﻛخ يف ػمذ ﻳغﻤﻰ ػمذ
ﻳغﻤﻰ ػمذ احلظخ ػﻠﻰ رشﻛثخ األﻣﻮاﻝ اﻟيت رذخﻞ يف احلظخ
ﻭرمﻴﻴﻤﻬب ﻭﻴﻛﻭﻥ ػمذ احلظخ شلؼﻴب ﻣﻦ ﻣمذﻡ احلظخ
ﻭادلﻤضﻞ اﻟمبﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠششﻛخ ادلشخض ﻟﻪ ﻣﻦ ؿشف رلﻠظ
اإلداسح.23
ﻭﻟﻛﻥ اﻟششﻛخ ال رﻠزضﻡ اال ازا طﻮرذ اجلﻤؼﻴخ اﻟؼبﻣخ
غري اﻟؼبدﻳخ ثﻨبءا ػﻠﻰ ؿﻠت ﻣﻦ سئﻴظ رلﻠظ اإلداسح أﻭ
21

Philippe Merle – OPCIT – P 664
Hassanien cherkaoui – la société anonyme – 1 EDIT Najah el jadida 1997
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سئﻴظ اﻟﻤؾﻛﻤخ اﻟزغبسﻳخ ػﻠﻰ لشاس ﻳؼني ﻭاؽذ أﻭ أﻛصش
ﻣﻦ خرباء احملبعجني ادلغغﻠني جبذﻭﻝ اخلرباء ادلمجﻮﻟني ﻟذﻯ
احملبﻛﻡ.

ﻭربذس اإلشبسح اىل أﻥ ﻣمذﻡ احلظخ اﻟؼﻴﻨﻴخ ال ﻴﻤﻛﻧﻪ
ادلشبسﻛخ يف اﻟزظﻮﻳذ األﻣش اﻟزﻱ ال ﻴﻤﻛﻥ رمجﻠﻪ يف ؽبﻟخ
ﻛﻭﻧﻪ ؽبطﻞ ػﻠﻰ األغﻠجﻴخ.24
ثبإلػبفخ اىل أﻥ اخلجري احملبعيب ﻟﻠششﻛخ ال ﻴﻤﻛﻥ
رؼﻴﻴﻨﻪ ﻛخجري ﻟزمﻴﻴﻢ احلظض ألﻧﻪ ؽلﻨغ ػﻠﻴﻪ رﻠمﻲ أﻱ
دخﻞ ﻣﻦ اﻟششﻛخ غري زﻟﻚ اﻟزﻱ ﻳزغﻠﻤﻪ ﻣﻨﻬب ثظفزﻪ
خجريا حملبعجزﻬب.
ﻭشلب ربت اإلشبسح اﻟﻴﻪ أﻳؼب أﻥ لبﻧﻮﻥ اﻟششﻛاد
اﻟؼشالﻲ مل ﻳﻮعض رمذمي األعﻬﻢ اﻟؼﻴﻨﻴخ ػﻨذ صﻳبدح
سأمسبﻝ سغﻢ أﻧﻪ أعبص رمذمي رﻟﻚ األعﻬﻢ ػﻨذ رؤعﻴظ
اﻟششﻛخ.25
ﻭلجﻞ خزﻢ ﻫزا اجلضء ﻣﻦ ادلﻮػﻮع ﻛاﻥ ﻟضاﻣب ػﻠﻴﻨب
احلذﻳش ػﻦ رمﻨﻴخ أعبعﻴخ ذلب اسرجبؽ ﻭصﻴك ثبﻟضﻳبدح
يف سأمسبﻝ ثبﻟـشﻳمزني اﻟغبثك زﻛسعلب ﻭاﻟيت رضري اﻟؼذﻳذ
ﻣﻦ اإلشﻛاﻟﻴبد ػﻠﻰ ادلغزﻮﻯ اﻟؼﻤﻠﻲ ﻭﻳزؼﻠك األﻣش
ثؼشثخ ادلئالف.
ﻛﻤا رغﻤﻰ أﻳؼب اﻟزخفﻴغ ادلمشﻭﻥ ثبﻟضﻳبدح
ﻫزﻩ اﻟزمﻨﻴخ شبش دبشؽﻠزني

26

׃ ادلشؽﻠخ األﻭىل ﻳزﻢ سبفﻴغ
24

Paul le canu – OPCIT - 705
الوادة  55هي لاًىى الشرﻛاث العرالً
بٌطخً عسا لذيى -الﺷرﻛاث فً الخشرٌع الوغربً و الومارى-الجسء األول-الٌظرٌت العاهت للشرﻛاث -الغبعت الثاًٍت 1998
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سأمسبﻝ اﻟششﻛخ ﻟﻴغزﻮػت اخلغبئش مث رزﻢ اﻟضﻳبدح
ﻛﻤسؽﻠخ صبﻧﻴخ ﻭﻳزغغذ اذلذف ﻣﻦ ﻫزﻩ اﻟـشﻳمخ يف اطالػ
اﻟﻮػؼﻴخ ادلبﻟﻴخ ﻟﻠششﻛخ  ٬ﻫزﻩ اﻟزمﻨﻴخ رغججذ ﻛزﻟﻚ يف
ﻛصري ﻣﻦ األؽﻴبﻥ يف ﻧشﻮء ﻧضاػبد دبجبدسح ﻣﻦ ألﻠﻴخ
ادلغبعلني خبطخ ػﻨذﻣب رﻛﻭﻥ ﻣزجﻮػخ ثبﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ
ﻣغ اﻟزخﻠﻲ اجلﻤبػﻲ ػﻦ ؽك أفؼﻠﻴخ االﻛرراة  ٬ﻭﻟإلشبسح
فمذ اػزربد اﻟغشفخ اﻟزغبسﻳخ ثﻤؾﻛﻤخ اﻟﻨمذ اﻟفشﻧغﻴخ
يف لشاسﻫب اﻟظبدس

 17ﻣبﻱ

 1994أﻥ اﻟؼﻤﻠﻴخ رؼزرب

طؾﻴؾخ ؽىت ﻭﻟﻮ خفغ سأمسبﻝ اﻟششﻛخ اىل  0فشﻨﻚ.27
ازا ﻛاﻥ ادلششع ادلغشثﻲ مل ﻳﻨض طشاؽخ ػﻠﻰ ﻫزﻪ
اﻟزمﻨﻴخ فبﻧﻪ
ﻣﻦ ق.ػ.ﻡ

ﻴﻤﻛﻥ اعزﻨجبؽ زﻟﻚ ﻣﻦ خالﻝ ادلبدح 360

اﻟيت رمشس ثؤﻥ سأمسبﻝ اﻟششﻛخ ﻴﻤﻛﻥ سبفﻴؼﻪ

اىل ﻣب ﻳمﻞ ػﻦ احلذ األدىن اﻟمبﻧﻮﻧﻲ شلب ﻳؼين ﻭﻟﻮ ثشﻛﻝ
ػﻤين أﻥ ﻫزا اﻟشأمسبﻝ ﻴﻤﻛﻥ سبفﻴؼﻪ اىل اﻟظفش  .28ﻭ ازا
ﻛاﻧذ رمﻨﻴخ ػشثخ ادلئالف رؼزﻤذ ﻛﻭعﻴﻠخ ﻟﻠخشﻭط ﻣﻦ
ﻭػؼﻴخ ﻣبﻟﻴخ طؼجخ فبﻥ اﻟﻠغﻮء اﻟﻴﻬب ال ﻴﻛﻭﻥ ﻤﻤﻛﻧب
اال ادا رﻮفشد اﻟششثخ ػﻠﻰ ادلﻮاسد ﻭ احلظض اﻟيت شبﻨﻬب
ﻣﻦ سفغ سأمسبﻝ اﻟششﻛخ يف ﻭلذ ﻭعﻴض عﻮاء اىل اجلذ األدىن
أﻭ احلذ اﻟزﻱ ﻛاﻥ ػﻠﻴﻪ سأط ﻣبﻝ يف ثذاﻳخ األﻣش ﻭلذ
ﻳرترت ػﻦ ػشثخ ادلئالف رغﻴري يف ﻭػؼﻴخ ادلغبعلني.

احملﻮس اﻟضبﻧﻲ ׃ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ ششﻛخ
ادلغبعلخ ثذﻭﻥ ؽظض عذﻳذح.

Deminique Fidal – droit des sociétés – 4 EDIT Montchrestien 2005
فالً عالل  -هرجع ضابك -ص 320
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ثغغ اﻟﻨؼش ػﻦ اجلذاالد اﻟفمﻬﻴخ اﻟيت ؿشؽذ ؽﻮﻝ
ازا ﻣب ﻛاﻧذ اﻟضﻳبدح ػﻦ ؿشﻳك ادلمبطخ رﻨذسط ػﻤﻦ
اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ حبظض عذﻳذح أﻡ أهنب رذخﻞ يف اؿبس
اﻟضﻳبدح ثذﻭﻥ ؽظض عذﻳذح اسرؤﻳﻨب ادساعﻬب يف اﻟمغﻢ
اﻟضبﻧﻲ الػزجبساد رذخﻞ يف طﻠت ادلﻮػﻮع.

اﻟﻨمـخ األﻭىل ׃ اﻟضﻳبدح يف اﻟشأمسبﻝ ػﻦ
ؿشﻳك ادلمبطخ ثبﻟذﻳﻮﻥ.
ﻭرمﻮﻡ ػﻠﻰ ادﻣبط اﻟذﻳﻮﻥ ادلبﻟﻴخ أﻭ اﻟزغبسﻳخ يف
سأمسبﻝ اﻟششﻛخ ﻣمبثﻞ أعﻬﻢ .ﻭزﻟﻚ اﻣب ػﻦ ؿشﻳك زبﻮﻳﻞ
اﻟذﻳﻮﻥ اىل أعﻬﻢ أﻭ زبﻮﻳﻞ عﻨذاد اﻟمشع اىل أعﻬﻢ.

أﻭال ׃ زبﻮﻳﻞ اﻟذﻳﻮﻥ اىل أعﻬﻢ
ﻳمظذ ثبﻟذﻳﻮﻥ  ٬رﻟﻚ اﻟيت رضجذ ثغري عﻨﻮاد اﻟمشع

٬

حبﻴش لذ رﻛﻭﻥ ششﻛخ ادلغبعلخ ﻣضمﻠخ ثبﻟذﻳﻮﻥ ثﻞ ﻭ لذ
ػلﻞ أعﻞ ﻫزﻩ اﻟذﻳﻮﻥ دﻭﻥ أﻥ ﻴﻛﻭﻥ ثبﻤﻛاﻥ اﻟششﻛخ
أداإﻫب فزؼـش اىل اﻟذخﻮﻝ يف ﻧمبػ ﻣغ دائﻨﻴﻬب ثغﻴخ
زبﻮﻳﻞ دﻳﻮهنﻢ اىل أعﻬﻢ.
ﻛﻤا ﻴﻛﻭﻥ اﻟﻠغﻮء اىل ﻫزا األعﻠﻮة يف احلبﻟخ اﻟيت
سبشﻰ فﻴﻬب اﻟششﻛخ رذﻫﻮس لﻴﻤخ أعﻬﻤﻬب يف األعﻮاق
ادلبﻟﻴخ ػﻨذﻣب شبﻨغ ادلغبعلني اﻟمذاﻣﻰ ﻣﻦ اعزؼﻤبﻝ ؽك
األفؼﻠﻴخ.
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اال أﻥ اﻟمﻴبﻡ ثؼﻤﻠﻴخ زبﻮﻳﻞ اﻟذﻳﻮﻥ اىل أعﻬﻢ ال
رشرجؾ ﻣجبششح ثﻮعﻮد دﻳﻦ سلﻠذ يف رﻣخ اﻟششﻛخ ثﻞ ﻳزؼني
ﻣﻮافمخ اﻟذائﻨني ػﻠﻰ الرتاػ اﻟزؾﻮﻳﻞ ﻭﻳشرتؽ أﻳؼب ؽىت
رزﻢ اﻟؼﻤﻠﻴخ أﻥ ﻴﻛﻭﻥ سأمسبﻝ اﻟمذمي زلشسا ثبﻟﻛاﻣﻞ
ﻭأﻥ رﻛﻭﻥ اﻟذﻳﻮﻥ ﻧمذﻳخ ﻭﻣغزؾك األداء،
ﻛﻤا ﻳزؼني ػﻠﻰ رلﻠظ اإلداسح أﻭ رلﻠظ اإلداسح
اجلﻤبػﻴخ أﻥ ػلشس رمشﻳش ػﻦ احلغبثبد ادلزؼﻠمخ ثذﻳﻮﻥ
ﻳئشش ػﻠﻰ طؾزﻬب ﻣشالت أﻭ ﻣشالجﻮ احلغبثبد .ﻭﻣﻦ
اﻟﻨبؽﻴخ اﻟﻮالؼﻴخ فغﻦ زبشﻳش األعﻬﻢ دبمبطخ اﻟذﻳﻮﻥ
ﻳزﻢ دبمزؼﻰ شﻬبدح ﻣغﻠﻤخ ﻣﻦ ﻣشالت احلغبثبد
ﻭادلﻮصك.29

صبﻧﻴب ׃

زبﻮﻳﻞ عﻨذاد اﻟمشع اىل أعﻬﻢ

عﻨذاد اﻟمشع ﻣب ﻫﻲ اال أﻭساق ﻣبﻟﻴخ لبثﻠخ
ﻟﻠزذاﻭﻝ رظذسﻫب ششﻛخ ادلغبعلخ ﻭرـشػ ﻟالﻛرراة اﻟؼبﻡ
ﻟﻠؾظﻮﻝ ػﻠﻰ لشع ؿﻮﻳﻞ األعﻞ يف اﻟغبﻟت.30
ﻭثبﻟزبيل فبﻥ ؽبﻣﻞ عﻨذ اﻟمشع ﻫﻮ دائﻦ ﻟﻠششﻛخ
ﻭارا ﻣب أطجؾذ اﻟششﻛخ ػبعضح ػﻦ اﻟﻮفبء ثبﻟزضاﻣبصبب
فبهنب رؼشع ػﻠﻰ ؽبﻣﻠﻲ عﻨذاد اﻟمشع زبﻮﻳﻞ رﻟﻚ
اﻟغﻨذاد اىل أعﻬﻢ  ٬ﻭلذ ػرب ثؼغ اﻟششاػ ػﻦ ﻫزا ػﻠﻰ
أﻧﻪ رغﻴري يف ؿجﻴؼخ احلك.31
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ﻟﻛﻥ ﻫزا اﻟزؾﻮﻳﻞ غلت أﻥ ﻳزﻢ ﻭفك ادلغـشح اﻟﻮاسدح
يف ادلبدح

 200ﻣﻦ لبﻧﻮﻥ

 ٬ 17/95ﻭازا ﻭلفﻨب ػﻠﻰ

فؾﻮﻯ رﻟﻚ ادلبدح صلذﻫب رزؼﻤﻦ ﻣمزؼﻴبد رفؼﻴﻠﻬب لذ
ؼلﻠك ػذح اشﻛاالد ػﻠﻰ ﻣغزﻮﻯ ادلﻤبسعخ اﻟؼﻤﻠﻴخ ﻛﻤا
عﻴؤرﻲ ثﻴبﻧﻪ
ؽﻴش ﻳشرتؽ ادلششع ادلغشثﻲ ﻟزؾﻮﻳﻞ اﻟغﻨذاد اىل
أعﻬﻢ أﻭال ﻣﻮافمخ اجلﻤؼﻴخ اﻟؼبﻣخ غري اﻟؼبدﻳخ ػﻦ ﻫزا
األﻣش ٬ﻛﻤا ﻳزؼني ػﻠﻰ ﻣشالت احلغبثبد ﻭػغ رمشﻳش ؽﻮﻝ
أعظ ػﻤﻠﻴخ زبﻮﻳﻞ اﻟغﻨذاد اىل أعﻬﻢ

 ٬ﻫزا اﻟزمشﻳش

ﻳؼزرب عﻨذا رؼزﻤذﻩ اجلﻤؼﻴخ اﻟؼبﻣخ يف اطذاس لشاسﻫب
ؽﻮﻝ ادلﻮػﻮع.
أﻣب خبظﻮص اﻟظؼﻮثبد اﻟؼﻤﻠﻴخ اﻟيت ﻳـشؽﻬب زبﻮﻳﻞ
اﻟغﻨذاد اىل أعﻬﻢ  ٬فززغﻠﻰ يف رﻮلف ػﻤﻠﻴخ اﻟرتخﻴض
ثزؾﻮﻳﻞ اﻟغﻨذاد اىل أعﻬﻢ ػﻠﻰ ﻣﻮافمخ ادلغبعلني
اﻟمذاﻣﻰ اﻟزﻳﻦ ﻳزﻤزؼﻮﻥ حبك أفؼﻠﻴخ االﻛرراة ﻭلذ
أشبس اىل ﻫزﻪ اﻟظؼﻮثبد اﻟيت لذ رؼرتع ػﻤﻠﻴخ اﻟزؾﻮﻳﻞ
األعزبر شﻛسﻱ اﻟغجبػﻲ.32
ثﻫزﻩ اﻟزمﻨﻴخ -زبﻮﻳﻞ عﻨذاد اﻟمشع اىل أعﻬﻢ-
ﻳزغري ادلشﻛص اﻟمبﻧﻮﻧﻲ حلبﻣﻠﻲ عﻨذاد اﻟمشع ﻣﻦ دائﻨني
اىل ﻣغبعلني يف اﻟششﻛخ.

 32للوسٌذ هي الوعلىهاث راجع ﺷﻛري الطباعً – الىضٍظ فً الماًىى الخجاري الوغربً و الومارى ٬الجسء الطادش – فً
ﺷرﻛاث األهىال و الﺷرﻛاث ﺬاث الوطؤولٍت الوذذودة  -هغبعت الوعارف الجذٌذة الذار البٍضاء الغبعت األولى  1989ص
 28وها ٌلٍها.
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اﻟﻨمـخ اﻟضبﻧﻴخ ׃

اﻟضﻳبدح يف اﻟشأمسبﻝ

ػﻦ ؿشﻳك اإلدﻣبط االؽزﻴبؿﻲ.
لجﻞ اخلﻮع يف ﻣغؤﻟخ صﻳبدح سأمسبﻝ اﻟششﻛخ ػﻦ ؿشﻳك
ػﻢ االؽزﻴبؿﻲ ﻧزـشق أﻭال ﻟزؾذﻳذ ادلمظﻮد ثبالؽزﻴبؽ.
ﻭﻫﻮ زﻟﻚ اجلضء ﻣﻦ األسثبػ اﻟيت رﻠضﻡ اﻟششﻛخ
لبﻧﻮﻧب ثبلزـبػﻪ ﻣﻦ أسثبؽﻬب ثظفخ ﻣﻨزظﻤخ ؽىت ررﻤﻛﻥ
ﻣﻦ ﻣﻮاعﻬخ سلزﻠف اخلغبئش أﻭ اﻟﻨفمبد االعزضﻨبئﻴخ اﻟيت
رؼرتػﻬب ٬ﻭﻳﻠؼت ﻫزا االؽزﻴبؽ دﻭس ﻛثري يف رمﻮﻳخ ادلشﻛص
ادلبيل ﻟﻠششﻛخ.
ﻭﻳﻨمغﻢ االؽزﻴبؽ اىل ػذح ألغبﻡ فﻬﻨبﻚ االؽزﻴبؽ
اﻟمبﻧﻮﻧﻲ ﻭﻫﻨبﻚ االؽزﻴبؽ االخزﻴبسﻱ ﻭﻫﻨبﻚ االؽزﻴبؽ
اﻟﻨظبﻣﻲ.

فﻴﻤب ؼلض األﻭﻝ

فﻬﻮ زﻟﻚ االؽزﻴبؽ اﻟزﻱ أﻭعت ادلششع

ﻟضاﻣب ػﻠﻰ اﻟششﻛخ أﻥ رمزـؼﻪ دبﻨبعجخ رﻮصﻳغ األسثبػ
ﻭلذ ؽذد ادلششع ادلغشثﻲ ﻧغجخ ﻫزا االؽزﻴبؽ يف

5%

ﻣﻦ

األسثبػ اىل أﻥ ﻳظﻞ رلﻤﻮع االؽزﻴبؿبد  20 %آﻨزاﻚ ﻳجمﻰ
ﻟﻠششﻛخ اخلﻴبس ثني االعزﻤشاسﻳخ يف الزـبع عضء ﻣﻦ
األسثبػ إلػبفزﻪ اىل رﻟﻚ االؽزﻴبؿبد أﻭ اﻟزﻮلف ػﻦ
االلزـبع دﻭﻥ أﻥ ػلك ذلب أﻥ رﻮصع ادلخضﻭﻥ االؽزﻴبؿﻲ
ػﻠﻰ ادلغبعلني.
فﻴﻤب ؼلض االؽزﻴبؽ االخزﻴبسﻱ  ٬فﻬﻮ اؽزﻴبؽ ﻳزﻢ ﻣﻦ خالﻝ
أسثبػ ﻣذخشح حبﻴش ﻳجمﻰ ﻟﻠﻤغبعلني احلك يف ادلـبﻟجخ
ثزمغﻴﻤﻬب.
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أﻣب االؽزﻴبؽ اﻟﻨظبﻣﻲ  ٬ﻭﻴﻛﻭﻥ أعبعﻪ ﻭعﻮد ثﻨذ يف
ﻧظبﻡ اﻟششﻛخ ﻳمؼﻲ ثبعزمـبع ﻧغجخ ﻣﻦ األسثبػ خالﻝ ﻛﻝ
عﻨخ ثغﻴخ سطذﻫب ﻛاؽزﻴبؽ

 ٬ﻭﻳؼزرب ثؼغ اﻟششاػ أﻥ

ﻫزا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ االؽزﻴبؽ ﻫﻮ دبضبثخ اؽزﻴبؽ لبﻧﻮﻧﻲ ال
غلﻮص ادلغبط ثﻪ.33
ﻭرؼزرب ػﻤﻠﻴخ اﻟضﻳبدح يف اﻟشأمسبﻝ ثﻮاعـخ
ادﻣبط االؽزﻴبؿبد رمﻨﻴخ ﻳرترت ػﻨﻬب اؽذاس رغﻴري يف
اﻟجﻨﻴخ ػﻠﻰ اػزجبس أﻥ عضء ﻣﻦ االؽزﻴبؿبد أﻭ ﻛﻟﻫب
رضﻳذ يف اﻟشأمسبﻝ  ٬ﻛﻤا أﻥ ﻫزا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟضﻳبدح خبص
ثبدلغبعلني اﻟمذاﻣﻰ ثﻨبءا ػﻠﻰ لشاس ﻣﻦ اجلﻤؼﻴخ غري
اﻟؼبعﻴخ ﻭ ال ﻳزـﻠت يف ﻫزا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟضﻳبدح أﻥ ﻳزﻢ
زبشﻳش اﻟشأمسبﻝ ثشﻛﻝ ﻛيل.
ﻭﻳزﻤزغ ادلغبعلﻮﻥ حبك األفؼﻠﻴخ يف احلظﻮﻝ ػﻠﻰ ﻫزﻩ
األعﻬﻢ ؽغت ػذد األعﻬﻢ اﻟيت ﻴﻤﻟﻛﻭهنب

 ٬ﻛﻣب أﻥ دﻭسﻩ

ﻭؽغبثﻪ ﻭ اعزؼﻤبﻟﻪ ﻣـبثك دلب ﻫﻮ ػﻠﻴﻪ األﻣش ػﻨذ
االﻛرراة.34
ﻫزا ﻭأﻥ اػزﻤبد ػﻤﻠﻴخ ادﻣبط االؽزﻴبؽ ﻛﻭعﻴﻠخ
ﻟﻠضﻳبدح يف سأمسبﻝ اﻟششﻛخ لذ مت رمشﻳشﻩ ثظشاﻣخ دبﻮعت
ادلبدح  183ﻣﻦ لبﻧﻮﻥ .95-17
ﻭأخريا ﻧﻮد اإلشبسح ػﻠﻰ أﻥ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ
ششﻛخ ادلغبعلخ ﻭﻛﻣب عجك أﻥ زﻛسﻧب رؼزﻤذ ﻛﻭعﻴﻠخ
إلخشاط اﻟششﻛخ ﻣﻦ اﻟﻮػؼﻴخ ادلضسﻳخ اﻟيت رؼبﻧﻲ ﻣﻨﻬب

٬

ﻟزا فبﻥ اﻟضﻳبدح ﻴﻤﻛﻥ اػزﻤبدﻫب ػﻤﻦ سلـؾ
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االعزﻤشاسﻳخ اﻟزﻱ ﻳﻬﻢ ادلمبﻭﻟخ اﻟيت رؼبﻧﻲ ﻣﻦ طؼﻮثبد
ﻭيف زﻟﻚ ﻧشري اىل اﻟؾﻛﻡ اﻟظبدس ػﻦ اﻟﻤؾﻛﻤخ اﻟزغبسﻳخ
ثؤﯕادﻳشاﻟزﻱ ﻳمؼﻲ "ثؤﻥ اﻟضﻳبدح يف سأمسبﻝ رمشس
ثبﻟﻨغجخ ﻟششﻛاد ادلغبعلخ دبﻨبعجخ سلـؾ االعزﻤشاسﻳخ
ﻟغبﻳزني أعبعﻴزني اﻣب ﻟزـﻬري ادلمبﻭﻟخ ﻣﻦ اإلخالﻝ
اﻟجﻨﻴﻮﻱ ٬احلبطﻞ ثفمذاهنب ﻟشثغ سأمسبذلب  ٬أﻭ ﻟغبﻳخ دػﻢ
األعبط احلغبثﻲ ادلؼزﻤذ يف اػذاد ادلخـؾ أﻭ ﻟﻛﻟزب
اﻟغبﻳزني ﻣؼب.

اﻥ اﻟغبﻳخ اﻟيت لشسد ﻣﻦ أعﻠﻬب اﻟضﻳبدح يف اﻟشأط
ﻣبﻝ ﻫﻲ اﻟيت زبذد اﻟشﻛﻝ اﻟزﻱ غلت أﻥ رزﻢ فﻴﻪ".35

الئؾخ ادلشاعغ ادلؼزﻤذح ׃

ثبﻟﻠغخ اﻟؼشثﻴخ ׃
اﻟﻛرة ׃
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-1أمحذ شﻛسﻱ اﻟغجبػﻲ -اﻟﻮعﻴؾ يف اﻟشسﻛاد ﻭ
اجملﻤﻮػبد زاد اﻟﻨفغ االلزظبدﻱ -اجلضء األﻭﻝ -ﻣـجؼخ
ادلؼبسف اجلذﻳذح اﻟشثبؽ اﻟـجؼخ األﻭىل .2003
-2ثﻨغيت ػضا ﻟذﻳﻦ -اﻟشسﻛاد يف اﻟزششﻳغ ادلغشثﻲ ﻭ
ادلمبسﻥ-اجلضء األﻭﻝ-اﻟﻨظشﻳخ اﻟؼبﻣخ ﻟﻠششﻛاد –
ﻣـجؼخ اﻟﻨغبػ اجلذﻳذح-اﻟذاس اﻟجﻴؼبء-اﻟـجؼخ
اﻟضبﻧﻴخ .1998
-3فئاد ﻣؼالﻝ-ششػ اﻟمبﻧﻮﻥ اﻟزغبسﻱ ادلغشثﻲ اجلذﻳذ-
ﻣـجؼخ اﻟﻨغبػ اجلذﻳذح اﻟذاس اﻟجﻴؼبء اﻟـجؼخ
اﻟضبﻧﻴخ .2001
-4ﻧغﻢ ؽﻨب سإﻭف ﻧﻨﻴظ-اﻟﻨظبﻡ اﻟمبﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠضﻳبدح يف
سأط ﻣبﻝ شسﻛخ ادلغبعلخ دساعخ ﻣمبسﻧخ-اﻟـجؼخ األﻭىل
.2002
-5فبيل ػالﻝ -ﻣفﻬﻮﻡ سأط ادلبﻝ يف ششﻛخ ادلغبعلخ –
أؿشﻭؽخ ﻟﻨﻴﻞ اﻟذﻛزﻮساﻩ يف اﻟمبﻧﻮﻥ اخلبص  -زبذ
اششاف زلﻤذ اإلدسﻳغﻲ اﻟؼﻠﻤﻲ ادلشﻴشﻲ – عبﻣؼخ زلﻤذ
اخلبﻣظ أﻛداﻝ ﻛﻟﻴخ اﻟؼﻠﻮﻡ اﻟمبﻧﻮﻧﻴخ ﻭ االلزظبدﻳخ
ﻭ االعزﻤبػﻴخ ثبﻟشثبؽ .2007 – 2006
اجملالد ׃
Marocdroit.com

 ﻳﻮﻟﻴﻮص – غشذ95

رلﻠخ اﻟﻤؾاﻛﻡ ادلغشثﻴخ – ػذد-1
.2002

.2005  أﻛرﻮثش7 رلﻠخ ادلﻠف – اﻟؼذد-2
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